
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
اجتماع عربي لبحث إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ـ أريحوا واستريحوا فأنتم وبـ ٧٥٦٧٨ اجتماعا لم تنشئوا حتى بقالة.
٦٠ ألف جوال في البلد وال سايق يشتغل على العداد.

ـ وإذا سألت أي سايق عن العداد قال لك «بابا يبي أوكي ما يبي اركب باص».
أبواللطفواحد

كالم مباشرمحطات

لو اردت ان تبني منزال جديدا ولم تكن متلك 
اخلبرة الالزمة، فهل يصح عقال ومنطقا ان تترك 
من لديه خبرة في بناء مئات البيوت وتلجأ 
ملن لم ينب بيتا واحدا قط؟! تلك البديهية التي 
تفوتنا يوميا هي التي جعلت السعودية تعني 
دكتورا سنغافوريا لعمادة جامعة امللك عبداهللا 
رغم وجود آالف الدكاترة السعوديني، وكوريا 
اميركي لقيادة اهم مؤسسات  لبروفيســـور 
االبحاث فيها، واميـــركا للخبرات االجنبية، 
ومثل ذلك استعانة قطر واالمارات والبحرين 
وعمان بأرقى العقول االجنبية ملساعدتها في 
بناء بالدها وتقليل اعتمادها على النفط مما 
يساهم في اجناح مشـــاريعها املتنوعة دون 
ضجة او جلة وتعثر مشـــاريعنا التي تلبس 
دائما الدشداشة والغترة والعقال وتتصرف 

بعقلية هتلرية وستالينية وقيصرية.
< < <

مت احلديث قبل ٣ سنوات عن حتول الكويت 
ملركز مالي وسياحي، ويفترض طبقا لذلك النهج 
ان تتضاعف بشـــكل تصاعدي االستثمارات 
االجنبية في بلدنا توازيا مع التبسيط والتقليل 
التدريجي لالنظمة والتشريعات املعقدة تنفيذا 
لذلك التوجه االستراتيجي، فهل هذا حقيقة ما 
حدث؟ واذا كانت االرقام التي ال تكذب تظهر 
الواقـــع «الفضيحة»، فهل ســـيتخذ اجراء ما 
لتصحيح املسار؟ نرجو ذلك ال ملصلحتنا بل 

ملصلحة الكويت ومستقبلها.
< < <

اصدرت املؤسسة العربية لضمان االستثمار 
تقريرها لعام ٢٠٠٨ عن ١٧ دولة عربية توافرت 
معلوماتها، حيث ظهر استقطاب تلك الدول لـ 
٧٠ مليارا من االستثمارات كما اتى في تقرير 
الشال االقتصادي، ولنتذكر قبل قراءة االرقام 
اننا الدولة العربية الوحيدة التي اعلنت مرارا 
وتكرارا وعلى اعلى املســـتويات الرغبة في 
التحـــول الى مركز مالي، ومن ثم يفترض ان 
نكون االكثر اجنـــازا واالكثر تفاعال مع ذلك 

التوجه اخلّير الذي يروم مصلحة البلد.
< < <

تظهر الدراسة ان التدفقات االستثمارية في 
١٧ دولة عربية قد زادت عن العام الذي سبقه 
مبقدار ٣٠٪، اي ان هناك فوائض ال شحا ماليا 
لذلك العام بســـبب ارتفاع اسعار البترول لـ 
١٥٠ دوالرا، وقد تقسمت االستثمارات كالتالي: 
السعودية استقطبت ٢٩٫٦ مليار دوالر، االمارات 
(١٣٫٢ مليـــارا)، اجلزائر (١٢٫٥ مليارا)، مصر 
(٩٫٤٥ مليارات)، الســـودان (٦٫٣ مليارات)، 

املغرب (٣٫٤٨ مليارات)، 
لبنـــان (٣٫١٩ مليارات)، 
تونـــس (٣٫١ مليارات)، 
ليبيا (٢٫٧٦ مليار)، االردن 
(١٫٩ مليار)، سورية (١٫١٨ 
البحرين (٦٧٥  مليار)، 
مليـــون دوالر)، العراق 

(٥١٩ مليونا)، اليمن (٤١٦ مليونا)، موريتانيا 
(١٠٣ ماليـــني)، ثم تأتي الكويت بـ ٥٦ مليون 
دوالر، اي ١٥٫٦ مليون دينار فقط طوال العام 
٢٠٠٨، وال يأتي بعدنا اال جيبوتي بـ ١٨ مليون 

دوالر.
< < <

وقـــد يرى البعض اننـــا لرمبا تقدمنا في 
استحقاقات اخرى ملتطلب كويت املركز املالي 
كالتشـــريعات والقوانني والبنى االساســـية 
الالزمة، اال ان الواقع املؤسف وارقام املنظمات 
الدوليةـ  التي تتابعها عن قرب الشركات العاملية 
ـ وكما ورد في مقال الزميل احمد الديني، تظهر 
العكـــس من ذلك متاما، فتقرير البنك الدولي 
يظهر تأخرنا ٩ مراتب عن الســـنة املاضية، 
وال يختلف ذلك عما ورد في تقرير التنافسية 
العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي 
في جنيڤ، وقبل ذلك تقارير منظمة الشفافية 
الدولية عن ازدياد كم الفساد لدينا، وهو الطارد 
واملرعب االكبر للشركات واملستثمرين، لقد 
مت قرع االجـــراس وبأعلى صوت من الداخل 

واخلارج، فهل من مجيب؟
< < <

آخر محطة:
١ ـ نقترح ان تســـلم قيادة مؤسسة البترول 
بعد تقاعد السيد سعد شويب الميركي او اوروبي 

شديد الكفاءة واالمانة واالختصاص.
٢ ـ نقترح، ان كنا فعال «جادين» في مشروع 
كويـــت املركز املالـــي، ان يســـلم ملفه ملختص 

سنغافوري لديه خبرة واسعة في ذلك املجال.
٣ ـ للمعلومـــة، جنـــاح الكويـــت الباهر في 
الســـتينيات وحتى منتصف السبعينيات، اي 
سنواتنا «الذهبية»، هو نتاج للحكمة الكويتية آنذاك 
التي سلمت االدارة للخبرات االجنبية املختصة، 

فعملت تلك اخلبرات واجتهدت وابدعت.
٤ ـ ولم تفشـــل الكويت اال بعـــد ان توقفت 
املساءلة واحملاسبة وسماع النصح من العقالء، 
واجتمع عليها اصحاب نهجي احلرمنة واحلمرنة 
من بعض لبيسة الدشـــاديش الواسعة وحملة 
الشـــهادات العلمية وااللقاب املشتراة وال حول 

والقوة اال باهللا.

جاء فــــي جريدة «احلياة»: «أصدرت احملكمة 
االدارية في املنطقة الشرقية حكما بإدانة ثالثة 
موظفني بالرشــــوة والتزوير، وهم يعملون في 
أمانة املنطقة الشــــرقية وبلدية الدمام، وأشارت 
اجلهات الرســــمية الى أن تضافر جهود االدارات 
املختصة أسهم في الكشف عن هذه اجلرائم ومن 
ثم إحالة املتهمني إلى القضاء، وإدانتهم باجلرم، 

وقد مت تنفيذ أحكام السجن والغرامة عما فعلوه» انتهى.
هذه احلادثة غير ممكن رؤيتها في الكويت، فالكالم عن الرشاوى 
ممتد لسنوات طويلة دون أن يسمع الناس عن ضبط ومعاقبة مرتشني 
في بلد املؤسســـات الرقابية (...) حيث وصل إلى عضوية بعض تلك 
املؤسسات مرتشون ومع ذلك فهم أعضاء في جلنة التحقيق في إحدى 
اجلهات، ورمبا رأس املرتشي جلنة التحقيق (...) فإذا مثل املوظف الذي 
ميلك املعلومات أمام اللجنة تعطلت قدرته على الكالم، وهو شيء طبيعي، 
يقول املوظف «أحتفظ باملستندات حلني احلاجة، ففي الكويت ما أسهل 

أن يحولك املرتشي إلى متهم ويضعك في مكان االدانة بدال منه».
خذ مثال موضوع اتهام وزير الداخلية في موضوع لوحات االعالن، 
الـــذي وصفته محكمة الـــوزراء يوم اخلميس املاضـــي بعدم اجلدية، 
وأثبتت عبثية االتهام، ما يؤكـــد أننا في الكويت نطبق القول العربي 
القدمي «رمتني بدائها وانسلت» يعني ال أحد يتكلم عن املتسبب في تلك 
العبثية والعابثني، الذين انسلوا في اخلفاء، وقد كتبت يومئذ «إذا كانت 
كل هذه األجهزة الرقابية عندنا موجودة وفعالة ثم يتم (لطش) خمسة 
ماليني، فال معنى الستمرار تلك األجهزة، واحلقيقة هي أن من يحرك تلك 

احلملة هو صاحب شعار (الضربة اللي ما تصيب، تدوش)».
العجيب أن قرار محكمة الوزراء برفض القضية لعدم جديتها قد نشر 
اخلميس املاضي في ذيل صفحة ٤١ لهذه اجلريدة و٤٩ لتلك، وتعجبت 
من صحافتنا التي تنشر بالبنط العريض كل ما يزعزع ثقة املواطنني 
بوطنهم، وتالحق الشـــرفاء في سمعتهم ليل نهار، فإذا ظهرت براءتهم 
وضعوها في أقصى اجلريدة، وهي ممارسة ال تخدم تعزيز ثقة املواطن 
في بلده، هذه الصحافة تكرر عبارة «نحن في بلد احلريات» وتتجاهل 

شعار جمعية الصحافيني «الصحافة = حرية ومسؤولية».
لقد صار الشـــك في املخلصني هو الغيمة السوداء التي يتظلل بها 
اللصوص احلقيقيون وال يحرص على نشره اال من يستفيد منهم لقضاء 
مصاحله واالنتقام ممن يكره، ســـواء بحق أو بباطل، ونحن املواطنني 
صرنا مادة لهؤالء ومصاحلهم، يا سادة، هذا البلد مير بأزمة أخالقية في 
املمارسات االعالمية وفي الصحافة بشكل محدد، حيث يؤدي تشتيت 
التركيز الى خدمة الفساد، وعجز الدولة عن متابعة مسيرة البناء، وما لم 
حتدث مراجعة لهذه املمارسة فسنكون مادة ألصحاب مصالح استطاعوا 

أن يصلوا الى عقولنا عبر أموالهم وصحفهم وتلفزيوناتهم.
كلمـة أخيرة: جاء في مقال يـــوم اخلميس «عدد املوظفني في احلكومة 
األميركيـــة ١٪ وفي الكويـــت ٩٥٪» وذلك للتنبيه الـــى ضعف نظامنا 
التعليمي واالقتصادي، وبالطبع هذه النســـب مرتبطة بقوة العمل في 
البلدين وال تشمل االطفال وغير القادرين على العمل، وال مينع ذلك من 
االشارة الى مجمل الكثافة السكانية، فاملؤشرات اإلحصائيةـ  كما درسنا 

ـ تستخدم أكثر من زاوية لتحليل مدلول تلك األرقام.

حكم محكمة الوزراء حول اللوحات اإلعالنية..إدارة أجنبية تساعد في إدارة البلد والنفط
لماذا دفنته صحف أشعلت البلد بسببه؟!

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

القبض على «وحش خيطان» البنغالي

«األسد الخامس» يكتب رسالة قصيرة 
و«يوّهق» بدالة الـ « ٧٧٧»!

أمير زكي
اعاد رجال ادارة بحث وحتري محافظة 
الفروانية الهدوء الى قاطني منطقة خيطان 
حينما متكنوا مـــن توقيف بنغالي ارتكب 
جرمية اعتداء جديدة بحق طفل عربي داخل 
منطقة خيطان فيما قال مصدر امني ان املتهم 
البنغالي يرجح ان يكون بنسبة كبيرة هو 
نفـــس من اعتدى على طفلـــة عربية امس 
االول، مشيرا الى ان رجال املباحث طلبوا من 

ذوي الطفلة، التي اشارت «األنباء» لقضية 
االعتداء عليها، احلضور للتعرف على وحش 

خيطان البنغالي.
وقال مصدر امني انه وفور تعرض طفل 
لالعتداء داخـــل منطقة خيطان امس كثف 
رجـــال املباحث جهودهم ليتمكنوا توقيف 
اجلاني الذي اعتدى على الطفل، وتبني انه 
بنغالي وتعرف الطفـــل على اجلاني لتتم 

احالة االخير الى النيابة العامة.

ذعار الرشيدي
لم يتخيــــل أحد أن نكتة األســــد اخلامس 
ستتسبب بإمطار هاتف األمان الـ «٧٧٧» بوابل 
من االتصاالت تستفســــر عن حقيقة هروب ٤ 
أسود من منطقة  اخلالدية وتوجهها إلى مشاتل 

الري  والفيحاء بل ووجودها في اليرموك 
والروضة والشامية.

فقد تلقى موظفو بدالة األمان 
مســــاء أمس األول سيال من 

االتصاالت من عدد من سكان 
املناطق األربعة يستفسرون 
فيه عــــن حقيقة هروب 
إلى  األســــود األربعــــة 
درجة أن بعضهم أبلغ 
الـ «٧٧٧» أنه سمع عن 
جتول أســــدين قرب 
جمعية اليرموك، وبدأ 
املواطنون واملقيمون 
يتبادلون االتصاالت 
فيما بينهم عن حقيقة 
الهروب الكبير لألسود 
بل وتتبع خط سيرها 
فمنهم من قال ان أسدي 

اليرموك أحدهما توجه إلى 
الري والثاني إلى الشويخ 

الصناعية، وآخرون رووا 
مقتل أسد الشــــامية بعد أن 

حاصره رجال األمن وأطلقوا عليه 
الرصــــاص، وبلغ األمر مداه عندما 

قامت خدمة إخبارية ببث اخلبر.
وتعامل موظفو بدالة األمان مع البالغات في 
بدايتها بكل جدية حتى تبني أن حكاية هروب 
األســــود األربعة ما هي سوى نكتة على شكل 
رســــالة قصيرة قرئت ناقصة، فنكتة األســــد 

اخلامس تقول: «عاجل.. هروب ٤ اسود من منطقة 
اخلالدية باجتاه مشاتل الري ومطاردتهم من قبل 
رجال الداخلية.. واألسد اخلامس هو اللي داز 
لكم املسج»، ولألسف فان كثيرين قرأوا املقطع 
األول من الرسالة ولم يكملوا قراءة بقية الرسالة 
فتبادلوها كما أن بعضهم لم يتلق اجلزء 
الثاني من الرسالة بخصوص األسد 
اخلامس ، ليبدأ هواة «متليح» 
القصــــص بزيادتها حســــب 
مســــاحات خيالهم ونسج 
خيوط حكايــــات وهمية 
القصيرة،  الرسائل  عبر 
فمنهم من ذكر أن األسود 
توزعت بني ٤ مناطق 
سكنية هي اخلالدية 
واليرموك والشامية 
والروضة، وهناك من 
قال ان أسدي اليرموك 
انفصال على الدائري 
فــــاألول أكمل  الرابع 
طريقــــه عبر جســــر 
إلى اخلالدية  املشــــاة 
والثاني ولســــبب غير 
إلى  معــــروف توجــــه 

الشويخ الصناعية.
ومــــع تنامــــي اخلبــــر 
«املضــــروب» وحتولــــه من 
إلى إشاعة أطلقت وزارة  نكتة 
الداخليــــة أمس وعبر مصدر أمني 
نفيا للخبر الذي تسبب في إثارة الرعب 
بني سكان العاصمة طوال ١٢ ساعة كانت مدة 
سريان اإلشــــاعة التي ال يلقى باللوم إال على 
األســــد اخلامس الذي كتب الرسالة و«وهق» 

بدالة األمان.

تهمتهم العمل لدى الغير ومخالفة اإلقامة والعلي اعتمد إبعادهم

البحرين تعلن رابع حالة وفاة

حمالت على مقاهي «النساء» والبلياردو
وحصيلة الخميس ١٠٢ رجل وامرأة 

تونس تدعو إلى تأجيل الحج للعام المقبل 
خشية من سرعة انتشار إنفلونزا الخنازير

عواصم ـ وكاالت: دعت الســــلطات التونسية 
امس رعاياها الى إرجاء أداء مناسك احلج هذا العام 
للتوقي من اخطار انتشار الڤيروس «اتش١ ان ١» 

املسبب إلنفلونزا اخلنازير.
وأوضحت وزارة الشؤون الدينية في بالغ ان 
«واجب التوقي من أخطار هذا الڤيروس الذي يخشى 
من سرعة انتشاره بسبب برودة الطقس املتزامنة 
مع موسم احلج واحلرص على املصلحة مبعنييها 
الديني والوطنــــي يقتضي دعوة الراغبني في أداء 
فريضة احلج هذا العام الى إرجاء ذلك الى ســــنة 

مقبلــــة». فيما ذكر تقرير أميركي حديث ان إغالق 
املدارس بسبب املخاوف من انتشار ڤيروس يكلف 
مليارات الدوالرات. وجاء في التقرير الصادر عن 
معهد بروكنجز أن تكلفة إغالق املدارس تقدر مبا 

بني ١٠ مليارات و٤٧ مليار دوالر.
يذكر أن احلكومة األميركية طالبت املدارس بأن 

تلجأ لالغالق كخيار أخير في مواجهة الوباء.
إلى ذلك أعلنــــت البحرين أمس عن رابع حالة 
وفاة بسبب ڤيروس انفلونزا اخلنازير لشاب في 

الـ ٢٤ من العمر.

ومت ضبط عدد مـــن الوافدات 
والوافدين وكان نصيب شقتي 
الدعارة ١٥ رجال وامرأة، مشيرا 
الى ان الشقتني كانت أسفلهما 
إعالنات تشير إلى تقدمي املتعة 

مقابل ١٠ دنانير.
الوفرة ومنطقة  وإلى دوار 
االسطبالت شـــنت حملة على 
االســـتهتار والرعونة جاءت 
ايضا باشـــراف قطـــاع األمن 
العـــام وخاللهـــا مت ضبط ٢٣ 
شابا واحتجاز ٢٣ مركبة بينها 

.«Z» ٣ سيارات نوع
وأكد املصدر ان قطاع األمن 
العام وضع جدوال ملداهمة املقاهي 
وصاالت البلياردو وكذلك املواقع 
املشـــبوهة وان احلمالت بدأت 
أمس األول وستتواصل أمس 

«اجلمعة».

العميد يحيى جابر

في حولي واملنقف وأبوحليفة مت 
ابعادهم نظرا ملخالفتهم قانون 

اإلقامة والعمل لدى الغير.
وقال مصدر امني ان وكيل 
األمن العام باإلنابة شكل فرق 
عمل وقامت هذه الفرق بإغالق 
منطقة املقاهي وصاالت البلياردو 
القريبة من دوار الكرد ومنها مت 
ضبط نحو ٣٣ وافدة آسيوية 
من جنسيات نيبالية وفلبينية 
وبنغالية لعملهن داخل املقاهي 
وضبط ١٥ وافدا يعملون لدى 
الغير داخل هذه املقاهي وكانت 
احلملة بقيادة مدير األمن العميد 
يحيى جابر، واضاف املصدر: 
الـــذي كانت حملة  في الوقت 
الكرد متواصلة كان هناك فريق 
عمل من مديرية امن االحمدي 
يداهم مقاهي وشقتني للدعارة 

العميد عبدالفتاح العلي

أمير زكي
الداخلية يوم  نفذت وزارة 
امس بتعليمات وإشراف وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمـــن العام باإلنابـــة العميد 
عبدالفتاح العلـــي أكبر حملة 
من نوعها اســـتهدفت املقاهي 
البلياردو التي تقوم  وصاالت 
بتشغيل النساء فيها، وذلك في 
منطقتي حولي واملنقف، كما متت 
مداهمة شقتني ملمارسة البغاء 
وتوقيف عدد من اآلســـيويات 
املتعة احلرام  ومرتادي أوكار 
تلك إلى جانب شن حملة على 
املستهترين في منطقة الوفرة، 
وبلغ إجمالي املوقوفني في حملة 
األمن العـــام والتي امتدت من 
العاشرة مســـاء وانتهت نحو 
الثالثة فجرا ١٠٢ رجل وامرأة 
منهم ٢٣ شابا كويتيا أحيلوا الى 
محكمة املرور بتهمة االستعراض 
والرعونـــة وتعريـــض حياة 
اآلخريـــن للخطر، امـــا البقية 
من الوافديـــن والوافدات فقام 
الداخلية املساعد  وكيل وزارة 
باإلنابة العميد عبدالفتاح العلي 
بالتوقيع على قرار بإبعادهم عن 
البالد نظرا لوجودهن في أوكار 
مشبوهة بالنسبة للموقوفات 
في شقتي الدعارة في املنقف اما 
النسوة والرجال الذين ضبطوا 
في صاالت البلياردو واملقاهي 

مواقيت الصالة 
والخدمات 

ص١٠

البقاء هللا
فـواز عـادل محمـد العازمي ـ 
ســـنتان ـ بيان ـ ق١١، 
م٣٢  ج١٠،  األول،  ش 
ـ   ٩٩٩٩٥٦٧٧ ت:  ـ 

.٩٤٤٤٤٧٦٠
أحمـد غلوم مـراد البلوشـي ـ 
٦٨ عامـــا ـ اجلابرية ـ 
ـ  البلوشي  حســـينية 

ق١١ ـ ت: ٦٦١٣٢٥٧٧.
مرمي محمود إبراهيم الشويرباتـ  
١٥ عاماـ  الرجال: صباح 
السالمـ  ق٩ـ  ش٣ـ  ج١١ 
ـ م٢٣ ـ ت: ٩٩٥٥٥٢٨٨ 
النساء:  ـ  ـ ٢٥٤٢٢٠٦٨ 
القصور ـ ق٢ ـ ش٢٠ ـ 

م١٢ ـ ت: ٩٩١٩٦٦٠٣.
لطيفة محمد عيسـى املسري، 
أرملـــة محمـــد عباس 
البزازـ  ٨٠ عاماـ  الرجال: 
الدعيةـ  مسجد البحارنة 
ـ ت: ٦٦٥٣٧٠٠٠ـ  النساء: 
الدعيةـ  حسينية البزاز 
ـ ق٤ ـ ش٤٦ ـ م١٤ ـ ت: 

.٦٦٦٣٦٤٠٨
سوسن عبدالرحمن غفرانـ  ٣٨ 
عاما ـ الرجال: عبداهللا 
املبارك ـ ق٢ ـ ش٢٠٣، 
م٣٥ ـ ت: ٩٩٠٨٣٣٧٩ ـ 
النساء: عبداهللا املبارك 
ـ ق٢ ـ ش٢٠٣ ـ م٣٧ ـ 

ت: ٦٦١٢٥٦٠٠.
عبدالرحيم أحمد محمد أحمد ـ 
٥٥ عاماـ  الرجال: ديوان 
الكنادرة ـ الشعب ـ ت: 
٩٧٦٣٥٥٥٩ ـ النســـاء: 
العدان، ق٢ ـ ش٧ ـ م٢ 

ـ ت: ٩٩٦٤٥٨٤٨.
عبداهللا حمود محمد سليمان ـ 
٦٤ عاما ـ الرجال: بيان 
ـ مسجد اإلمام احلسنـ  
ت: ٩٩٦٥١٧٧٩ـ  النساء: 
حســـينية أم صادق ـ 
الرميثية، ق٤، ش٤٤، 

م٣.
مسـير جبر حمد الشمريـ  ٧٨ 
عاما ـ ضاحية عبداهللا 
املبارك ـ ق٣ ـ ش٣٢٧ ـ 
ـ  ـ ت: ٩٩٤٧٥٩٣٢  م١٣ 

.٦٦٨٤٤٤٢٩


